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Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

Αυτή είναι η πρώτη συλλογική προσπάθεια της ομάδας
των νηπίων να εκφραστούν ελεύθερα και οργανωμένα. 

Έτσι ώστε όμως οι ιδέες τους και οι σκέψεις τους να πάρουν
τη μορφή βιβλίου. 

Ο στόχος ήταν η δημιουργία ενός βιβλίου ώστε να γίνουν όλοι
μικροί συγγραφείς. 

Αφορμή ήταν η 2η Απριλίου, γιορτή του βιβλίου.
Εμείς θυμηθήκαμε τον δικό μας παραμυθά τον Αίσωπο. 

Αυτόν που σε κάθε εποχή στέλνει μέσα από τους μύθους του
μηνύματα. Μηνύματα πάντοτε σύγχρονα και επίκαιρα.
Όλα μαζί λοιπόν τα παιδιά, προσθέτοντας το καθένα

τη δική του ιδέα, μέσα από τη διαδικασία της αλληλεπίδρασης, 
έγραψαν την παρακάτω ιστορία. 

Αυτή καταγράφτηκε από τους Νηπιαγωγούς της τάξης, 
όπως εκφραζόταν το κάθε παιδί.

Στη συνέχεια διαβάστηκε στα παιδιά, ώστε να διαπιστώσουν
πιθανά λάθη τους.

Τέλος το κάθε παιδί ζωγράφισε ότι αυτό ήθελε.
Το αποτέλεσμα βρίσκεται στις επόμενες σελίδες.

Το μόνο που μπορούμε να πούμε εμείς οι μεγαλύτεροι είναι:
«Καλημέρα μικροί συγγραφείς !!! »
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Μια φορά κι έναν καιρό ήταν στο σπίτι τους, 
πολλές αλεπούδες που πεινούσαν.
Μια αλεπού είπε:
- Πάω να φέρω φαγητό για εμάς από μια φάρμα. 
Θα φέρω κοτόπουλα να φάμε !!!
Είπαν οι άλλες αλεπούδες:
- Δεν μπορεί να πας εκεί. Μπορεί να έχει παγίδα
και να σε παγιδέψουν.



Είμαι γενναία και δεν φοβάμαι τίποτα. 
Εγώ θα πάω στη φάρμα και θα φάω ένα
κοτόπουλο. 



Ξεκίνησε η αλεπού να πάει στη φάρμα. 
Πήρε έναν σύντομο δρόμο και έτρεξε
πολύ γρήγορα. Πέρασε μέσα από το
δάσος. 



Έφτασε στη φάρμα και ετοιμάστηκε να
πάει να πιάσει ένα κοτοπουλάκι.
Εκεί όμως την είδε ο αγρότης μέσα από
το σπίτι του, άρπαξε ένα ξύλο και την
κυνήγησε. 



Δεν πρόσεξε όμως και η ουρά της
πιάστηκε σε μια παγίδα.
Προσπάθησε να βγάλει την ουρά της, 
αλλά τραβώντας της κόπηκε και πονούσε
πολύ. 



Έτρεξε λοιπόν και έβαλε την κομμένη
ουρά της στο ποτάμι για να περάσει ο
πόνος. 



Στη συνέχεια γύρισε στο δάσος και
προσπάθησε να βρει μια δικαιολογία για
την κομμένη ουρά της.  



Οι άλλες αλεπούδες την ρώτησαν: 
-Τι έπαθε η ουρά σου;
Αυτή απάντησε:
-Είναι της μόδας. Θα πρέπει όλες οι
αλεπούδες να κόψουν τις ουρές τους
Δεν την πίστεψε όμως καμιά αλεπού. 





Τα παρακάτω νήπια εικονογράφησαν και αφηγήθηκαν
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